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KPR syariah tanpa BANK dan KPR BNI 1jutaan DP0% di kota
bogor
Rp230jt Rumah Dijual
 Bukit Mekar Wangi, cluster alifia, Jl. K.H. Ahmad Sya'yani, jln ahmad sayani
kelurahan mekarwangi kecamatan tanah sereal kota bogor jawa barat,
Mekarwangi, Bogor, Jawa Barat
Tipe
Properti
Tipe Iklan
Umur
Bangunan
Harga
Sertifikasi
Kamar
Tidur
Kamar
Mandi
Luas
Tanah
Luas
Bangunan
Jumlah
Lantai
Carports
Daya
Listrik
Interior
Tahun
Dibangun
Orientasi
Bangunan

Rumah
Dijual
Baru
Rp230.000.000
SHM
1
1
60mÂ²
22mÂ²
1
1
1300 watt
Non
Furnished
2020
Timur

Nanda Kapitan
081218936621

DESKRIPSI

PETA

*spektakuler, promo dahsyat tahun ini
-free semua biaya2
-design rumah sehat
-cicilan 2jtan saja
-promo cicilan 1jutaan DP0%
-promo cara bayar konsep syariah tanpa BANK
-esktra diskon
-bisa cicilan ke developer tanpa BANK
BUKIT MEKAR WANGI RESIDENCE kota bogor
hanya disini rumah lokasi kotamadya termurah pertama
dan terakhir serta hanya satu-satunya seluas 50 hektar
hadir dengan berbagai macam tipe pilihan terbaik hanya
untuk anda dan keluarga, jangan lewatkan kesempatan
ini
akses ke bukit mekar wangi :
-10 mnt ke zona pendidikan kesehatan dan perbelanjaan
-10 mnt ke stasiun cilebut dan bojong gede
-10 mnt ke LANUD ATANG SANJAYA bogor
-15 mnt ke toll jagorawi via sentul selatan
-20 mnt menuju pasar parung bogor
-30 mnt dari stasiun utama bogor
-selangkah ke jalan utama bogor raya
-integrasi dengan toll BORR3
*cara bayar ; cash, cash bertahap,KPR bank, cicil
developer
*PROMO TERBAIK TAHUN INI :
-design rumah sehat ada jalan sampingnya
-integrasi toll BORR3 kota bogor
-cicilan KPR 2jtan saja
-tersedia juga rumah cicilan 1jtan
-bisa beli kavlingnya saja untuk investasi
-ada hook dgn unit lbh besar
-tersedia berbagai macam tipe unit pilihan
-bisa juga cicil ke developer atau tanpa BANK
*jangan lewatkan kesempatan emas ini karena
keputusan anda menentukan masa depan
90% sold out, jangan tunda lagi demi masa depan anak
dan cucu
ingat, SENIN HARGA AKAN SEGERA NAIK
hubungi NANDA 082122240203untuk info terbaik
lainnya
terima kasih

* Pindai kode diatas untuk melihat peta

RATING WILAYAH
Rating wilayah di sekitar daerah Mekarwangi, Bogor, Jawa Barat
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